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Nasze oklejarki wąskich powierzchni
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Spis treści

HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

Spis treści

Perfekcyjna obróbka gwarancją
sukcesu
Indywidualne życzenia klientów, najwyższej jakości produkty, duża różnorodność
materiałów oraz elastyczna i zarazem wydajna produkcja – to jedne z najczęstszych
wymagań współczesnej branży drzewnej. Aby im sprostać potrzebny jest solidny
partner. Na szczęście na nas możesz zawsze polegać!
W skład naszego przedsiębiorstwa wchodzą międzynarodowe zakłady produkcyjne
oraz spółki handlowo-serwisowe. Zatrudniając łącznie blisko 6.000 pracowników
jesteśmy obecni w ponad 100 krajach na całym świecie.
Dzięki naszym specjalistycznym maszynom uczynisz swój zakład produkcyjny
bardziej konkurencyjnym i ugruntujesz swoją pozycję na rynku.
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WIĘCEJ NA HOMAG.COM
EDGETEQ
S-200 | S-300
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HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

Seria EDGETEQ

Sterowanie easyTouch – nowy wymiar w dziedzinie obsługi maszyn
Prosty w obsłudze ekran dotykowy gwarantuje szybką nawigację oraz komfortową obsługę maszyny.
Sterowanie easyTouch jest dostępne dla maszyn z serii 1100–1200.

Sterowanie powerTouch
Dotykowy ekran z obrazem
panoramicznym umożliwia wygodne
sterowanie funkcjami maszyny.
Dodatkowo nowoczesny design i liczne
funkcje pomocy sprawiają, że obsługa
maszyny to czysta przyjemność.
Sterowanie powerTouch jest dostępne
dla maszyn z serii 1400.

Możliwość obróbki wielu profili
Łatwe i szybkie przestawianie agregatów
na różne profile za pomocą przycisku
to oszczędność czasu i gwarancja
wysokiej jakości obróbki.

Pakiet do nestingu (opcjonalnie)
W skład pakietu wchodzą wielostopniowy
agregat frezarski oraz wielostopniowa
cyklina umożliwiające frezowanie
pod mostek np. przy zawiasach.

HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

Seria EDGETEQ

„Pełen wypas” już w standardzie
NAJWAŻNIEJSZE CECHY MODELI
Co czyni nasze oklejarki tak wyjątkowymi? To przede wszystkim bogate
wyposażenie – takie, jak np. docisk górny w formie pasa umożliwiający precyzyjne
prowadzenie elementów, dostępny dla modeli od serii 1400 oraz szeroka gama
narzędzi frezarskich gwarantujących optymalne usuwanie wiórów i perfekcyjną
obróbkę.
Kolejnymi zaletami są możliwość doposażenia każdej z maszyn w dodatkowe
agregaty np. co cyklinowania albo agregaty polerskie oraz zmienny posuw
zapewniający wysoką produktywność podczas obróbki.
Warto również podkreślić, że wszystkie modele z serii EDGETEQ są niezwykle
energooszczędne i przyjazne środowisku.

··wysokiej jakości meble z perfekcyjnie wykonanymi krawędziami
··wysoka wydajność dzięki dużej dostępności
··niskie zużycie energii
··wysoka opłacalność
··optymalny stosunek jakości do ceny

Oklejanie bezspoinowe
dzięki technologii airTec
Rotacyjna nagrzewnica powietrza
znajdująca się w agregacie airTec
znacznie zwiększa wydajność podczas
oklejania oraz charakteryzuje się niską
emisją hałasu.

Różne rodzaje materiału
Możliwość zastosowania różnych rodzajów obrzeża – melaminy 0,4 mm, ABS 2 mm,
doklejki z drewna litego 8 mm, okleiny, obrzeża na wysoki połysk oraz obrzeża do nestingu
to gwarancja niezwykle elastycznej obróbki.
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HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

Modele 1110 – 1450

Prędkość posuwu: 8 m/min

DREWNO

ROLKI

WSTĘGI

LITE (mm)

(mm)

(mm)

a

dla b = 22: min. 70
dla b = 40: min. 125

b

8 – 40

c

d

0,4 – 3,0

0,4 – 3,0

1

2
0,4 – 3,0

45

210,118

EDGETEQ S-200: modele 1110 – 1110 F
Duża elastyczność i intuicyjna obsługa to cechy,

na wyrównywanie obrzeża, frezowanie faza lub frezowanie

które wyróżniają kompaktowe oklejarki z serii

promień. Model 1110 F wyposażony jest dodatkowo

EDGETEQ S-200. Wszystkie maszyny tej serii wyposażone

w agregat frezowania wstępnego wąskiej powierzchni,

są w precyzyjny agregat oklejający (przeznaczony

przygotowujący element do procesu oklejania.

m.in. do kleju PUR w granulacie) oraz w automatyczny

Niewątpliwą zaletą maszyn tej serii jest także strefa obróbki

magazyn na obrzeże w paskach do podawania obrzeża

końcowej składająca się z dwóch wolnych miejsc, na których,

z rolki i we wstęgach. Wysoką precyzję obróbki gwarantuje

zgodnie z życzeniem klienta i w różnych konfiguracjach,

agregat odcinający z dwoma silnikami.

można zamontować cyklinę profilową, cyklinę do czyszczenia

Kolejną zaletą jest prosty w obsłudze agregat

spoiny klejowej lub agregat polerski.

do wyrównywania obrzeża, który można ręcznie ustawić

HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

3

Modele 1110 – 1450

EDGETEQ S-200

5

model 1110
1

agregat oklejający

2

agregat odcinający

3

agregat frezarski

4

cyklina profilowa (opcjonalnie)

5

cyklina do czyszczenia spoiny
klejowej (opcjonalnie)

4

opcja

opcja

RODZAJE
MATERIAŁU
··melamina 0,4 mm
··ABS 2 mm
··okleina (z rolki)
··opcjonalnie nesting

EDGETEQ S-200 – model 1110 F
Maszyna jest wyposażona tak samo, jak model 1110, a oprócz tego posiada również agregat
frezowania wstępnego wąskiej powierzchni.
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HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

Modele 1110 – 1450

Prędkość posuwu: 8 m/min

DREWNO

ROLKI

WSTĘGI

LITE (mm)

(mm)

(mm)

dla b = 22: min. 70
dla b = 40: min. 125

a

8 – 40

b

c

d

1

2

8 – 60 (1120 F)
0,4 – 3,0

0,4 – 3,0

0,4 – 3,0

45

210,118

EDGETEQ S-200: modele 1120 C, 1120 F i 1120 FC
Duża elastyczność i intuicyjna obsługa to cechy, które

Niewątpliwą zaletą maszyn tej serii jest także strefa obróbki

wyróżniają kompaktowe oklejarki z serii EDGETEQ S-200.

końcowej składająca się z dwóch wolnych miejsc,

Wszystkie maszyny tej serii wyposażone są w precyzyjny

na których zgodnie z życzeniem klienta i w różnych

agregat oklejający (przeznaczony m.in. do kleju PUR

konfiguracjach można zamontować cyklinę profilową,

w granulacie) oraz w automatyczny magazyn na obrzeże

cyklinę do czyszczenia spoiny klejowej lub agregat polerski.

w paskach umożliwiający podawanie obrzeża z rolki

Wyjątek stanowi model 1120 F, który fabrycznie nie jest

i we wstęgach. Wysoką precyzję obróbki gwarantuje agregat

wyposażony w agregat zaokrąglający, dzięki czemu zyskuje

odcinający z dwoma silnikami. Kolejną zaletą jest prosty

on w strefie obróbki końcowej dodatkowe miejsce

w obsłudze agregat do wyrównywania obrzeża,

na zamontowanie trzeciego agregatu do obróbki końcowej.

który można ręcznie ustawić na wyrównywanie obrzeża,

Ponadto maszyny tej serii wyposażone są w standardzie

frezowanie faza albo frezowanie promień. Model 1120 FC

w funkcję pneumatycznego przestawiania agregatu

posiada dodatkowo agregat zaokrąglający oraz agregat

odcinającego i cykliny.

frezowania wstępnego wąskiej powierzchni.

HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

3

Modele 1110 – 1450

EDGETEQ S-200

5

model 1120 C
1

agregat oklejający

2

agregat odcinający

3

agregat frezarski

4

agregat zaokrąglający

5

cyklina profilowa (opcjonalnie)

6

cyklina do czyszczenia spoiny
klejowej (opcjonalnie)

4

6

opcja

opcja

RODZAJE
MATERIAŁU
··melamina 0,4 mm
··ABS 2 mm
··okleina (z rolki)
··opcjonalnie nesting

EDGETEQ S-200 – model 1120 FC
Maszyna jest wyposażona tak samo, jak model 1120 C, a oprócz tego posiada również
agregat frezowania wstępnego wąskiej powierzchni.
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HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

Modele 1110 – 1450

Prędkość posuwu: 8 m/min

DREWNO

ROLKI

WSTĘGI

LITE (mm)

(mm)

(mm)

a

dla b = 22: min. 70
dla b = 40: min. 125

b

8 – 60

2

1

c

d

0,4 – 3,0

0,4 – 3,0

3
0,4 – 3,0

45

210,118

EDGETEQ S-200: model 1130 FC
Model 1130 FC to sprytne rozwiązanie dla małych zakładów

Agregat frezarski natomiast umożliwia łatwe przestawianie

produkcyjnych, stawiających pierwsze kroki w branży

z frezowania promień na frezowanie faza albo wyrównywanie

– a wszystko to za sprawą bogatego wyposażenia.

obrzeża. Kompleksową obróbkę elementów,

Agregat frezowania wstępnego w optymalny sposób

w tym też zaokrąglanie naroży, gwarantuje agregat

przygotowuje wąską powierzchnię do procesu oklejania.

zaokrąglający. Strefa obróbki końcowej składa się z trzech

Kolejną zaletą maszyny jest precyzyjny agregat oklejający

agregatów – pneumatycznie przestawianej cykliny profilowej

ze specjalną powłoką umożliwiająca obróbkę również

z szybkowymiennymi głowicami, cykliny do czyszczenia

z użyciem kleju PUR. O płynne podawanie materiału dba

spoiny klejowej oraz agregatu polerskiego.

automatyczny magazyn na obrzeże z rolki i we wstęgach,

Warto zaznaczyć, że trzy agregaty do obróbki końcowej

a wysoką precyzję obróbki zapewnia pneumatycznie

w połączeniu z agregatem zaokrąglającym to nie lada gratka

przestawiany agregat odcinający z dwoma silnikami.

w tej klasie wydajności!

HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

4

6

8

Modele 1110 – 1450

EDGETEQ S-200
model 1130 FC
1

agregat frezowania wstępnego
wąskiej powierzchni

2

agregat oklejający

3

agregat odcinający

4

agregat frezarski

5

agregat zaokrąglający

6

cyklina profilowa

7

cyklina do czyszczenia spoiny
klejowej

8

5

agregat polerski

7

RODZAJE
MATERIAŁU
··melamina 0,4 mm
··ABS 2 mm
··okleina (z rolki)
··opcjonalnie nesting
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HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

Modele 1110 – 1450

Prędkość posuwu: 11 m/min

DREWNO

ROLKI

WSTĘGI

LITE (mm)

(mm)

(mm)

a

dla b = 22: min. 70
dla b = 40: min. 125

b

8 – 50 (opcj. 60)

c

d

0,4 – 3,0
(opcj. 6,0)

0,4 – 3,0

1

0,4 – 3,0

55 (opcj. 65)

210,118

EDGETEQ S-240: modele 1210 i 1210 F
Obie maszyny są wyposażone w precyzyjny agregat

Za perfekcyjną obróbkę końcową odpowiadają cyklina

oklejający (przeznaczony m.in. do kleju PUR w granulacie),

profilowa i agregat polerski.

wychylny agregat odcinający z dwoma silnikami

Oprócz bogatego wyposażenia maszyny tej serii cechuje

do odcinania faza i prosto oraz agregat frezarski.

również wysoki stopień automatyzacji, a pneumatyczne

Optymalne przygotowanie elementów do procesu

przestawianie agregatu odcinającego oraz cykliny dostępne

oklejania zapewnia agregat frezowania wstępnego

jest dla obu maszyn w standardzie.

wąskiej powierzchni (dostępny w modelu 1210 F).

HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

3

2

5

Modele 1110 – 1450

EDGETEQ S-240
model 1210
1

agregat oklejający

2

agregat odcinający

3

agregat frezarski

4

cyklina profilowa

5

agregat polerski

4

RODZAJE
MATERIAŁU
··melamina 0,4 mm
··ABS 2 mm
··okleina (z rolki)
··doklejka z drewna litego

3 mm (opcjonalnie 6 mm)

··opcjonalnie nesting
EDGETEQ S-240 – model 1210 F
Maszyna jest wyposażona tak samo, jak model 1210, a oprócz tego posiada również agregat
frezowania wstępnego wąskiej powierzchni.
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HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

Modele 1110 – 1450

Prędkość posuwu: 11 m/min

DREWNO

ROLKI

WSTĘGI

LITE (mm)

(mm)

(mm)

a

dla b = 22: min. 70
dla b = 40: min. 125

b

8 – 50 (opcj. 60)

2

1

c

d

0,4 – 3,0
(opcj. 6,0)

0,4 – 3,0

0,4 – 3,0

55 (opcj. 65)

210,118

EDGETEQ S-240: modele 1220 C, 1220 FC i 1230 FC
Maszyny z serii EDGETEQ S-240 są przeznaczone

wstępnego wąskiej powierzchni (z wyjątkiem modelu

w szczególności dla małych zakładów produkcyjnych

1220 C), agregat zaokrąglający, cyklina promieniowa

stawiających pierwsze kroki w branży i jednocześnie

oraz agregat polerski. Model 1230 FC posiada dodatkowo

nastawionych na kompleksową obróbkę.

w swoim wyposażeniu w strefie obróbki końcowej cyklinę

Wszystkie maszyny tej serii wyposażone są w precyzyjny

do czyszczenia spoiny klejowej. Oprócz bogatego

agregat oklejający (przeznaczony m.in. do kleju PUR

wyposażenia maszyny tej serii cechuje również wysoki

w granulacie), wychylny agregat odcinający z dwoma

stopień automatyzacji, a pneumatyczne przestawianie

silnikami do odcinania faza i prosto oraz agregat frezarski.

agregatu odcinającego oraz cykliny jest dostępne

Kompleksową obróbkę gwarantują agregat frezowania

dla wszystkich maszyn w standardzie.

HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

4

Modele 1110 – 1450

EDGETEQ S-240

6

model 1220 FC
1

agregat frezowania wstępnego
wąskiej powierzchni

2

agregat oklejający

3

agregat odcinający

4

agregat frezarski

5

agregat zaokrąglający

6

cyklina profilowa

7

agregat polerski

7
3

5

RODZAJE
MATERIAŁU
··melamina 0,4 mm
··ABS 2 mm
··okleina (z rolki)
··doklejka z drewna litego

3 mm (opcjonalnie 6 mm)

··opcjonalnie nesting
EDGETEQ S-240 – model 1230 FC
Maszyna jest wyposażona tak samo, jak model 1220 FC, a oprócz tego posiada również
cyklinę do spoiny klejowej.
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HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

Modele 1110 – 1450

Prędkość posuwu: 11 m/min

DREWNO

ROLKI

WSTĘGI

LITE (mm)

(mm)

(mm)

a

dla b = 22: min. 70
dla b = 40: min. 125

b

60

2

1

c

0,4 – 6,0

d

0,4 – 3,0

0,4 – 3,0

65

210,118

EDGETEQ S-240: modele 1210 HF, 1220 HF i 1230 HF
Wszystkie modele tej serii są wyposażone w precyzyjny

Wyjątek stanowi model 1210 HF, który nie jest fabrycznie

agregat oklejający, wychylny agregat odcinający z dwoma

wyposażony w agregat zaokrąglający. Maszyny z serii

silnikami do odcinania faza i prosto oraz agregat frezarski.

Highflex odznaczają się bogatym wyposażeniem

O kompleksową i jeszcze bardziej perfekcyjną obróbkę

oraz wysokim stopniem automatyzacji, gwarantując

dbają agregat frezowania wstępnego wąskiej powierzchni,

tym samym elastyczną i zarazem precyzyjną obróbkę.

agregat zaokrąglający, cyklina promieniowa oraz agregat
polerski. Model 1230 HF w obszarze obróbki końcowej
posiada dodatkowo wolne miejsce na cyklinę do spoiny
klejowej.

HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

4

Modele 1110 – 1450

EDGETEQ S-240

6

model 1220 HF
1

agregat frezowania wstępnego
wąskiej powierzchni

2

agregat oklejający

3

agregat odcinający

4

agregat frezarski

5

agregat zaokrąglający

6

cyklina profilowa

7

agregat polerski

7
5
3

RODZAJE
MATERIAŁU
··melamina 0,4 mm
··ABS 2 mm
··okleina (z rolki)
··doklejka z drewna litego
6 mm

EDGETEQ S-240 – model 1230 HF
Maszyna jest wyposażona tak samo, jak model 1220 HF, a oprócz tego posiada również
cyklinę do spoiny klejowej.

··opcjonalnie nesting
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HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

Modele 1110 – 1450

Prędkość posuwu: 8 – 14 m/min

DREWNO

ROLKI

WSTĘGI

LITE (mm)

(mm)

(mm)

a

dla b = 22: min. 70
dla b = 40: min. 125

b

8 – 60

2

1
c

0,4 – 8

0,4 – 3,0

0,4 – 3,0

3
d

e

65
maks. 30
(tylko EDGETEQ 1440 FGC)

EDGETEQ S-300: modele 1430 FC, 1440 FC
i 1440 FGC
Seria EDGETEQ S-300 gwarantuje zarówno małym,

wyposażone w agregat frezowania wstępnego wąskiej

jak i średnim zakładom produkcyjnym silną pozycję

powierzchni, agregat oklejający Quickmelt,

na rynku. Wszystkie maszyny tej serii już w wersji

agregat frezowania nadmiaru obrzeża do grubości, agregat

podstawowej wyposażone są w precyzyjny agregat

do zaokrąglania naroży oraz agregat do frezowania rowków

oklejający, agregat odcinający z dwoma silnikami,

wpustowych. Ponadto dostępny opcjonalnie pakiet

agregat frezarski, cyklinę promieniową, cyklinę

automatyzacji znacznie skraca czas zbrojenia maszyn

do czyszczenia spoiny klejowej i agregat polerski.

i gwarantuje ich komfortową obsługę.

W zależności od potrzeb maszyny mogą być dodatkowo

HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

4

8

6

Modele 1110 – 1450

EDGETEQ S-300
model 1430 FC
1

agregat frezowania wstępnego
wąskiej powierzchni

2

agregat oklejający

3

agregat odcinający

4

agregat frezarski

5

agregat zaokrąglający

6

cyklina profilowa

7

cyklina do czyszczenia spoiny
klejowej

8

agregat polerski

7
5

RODZAJE
MATERIAŁU
··melamina 0,4 mm
··ABS 2 mm
··okleina (z rolki)
··doklejka z drewna litego
8 mm

EDGETEQ S-300 – model 1440 FGC
Maszyna jest wyposażona tak samo, jak model 1430 FC, a oprócz tego posiada również
agregat do frezowania rowków wpustowych.

··opcjonalnie obrzeże
na wysoki połysk

··opcjonalnie nesting
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HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

Modele 1110 – 1450

Prędkość posuwu: 8 – 14 m/min

DREWNO

ROLKI

WSTĘGI

LITE (mm)

(mm)

(mm)

a

dla b = 22: min. 70
dla b = 40: min. 125

b

8 – 60

2

1
3
c

d

0,4 – 8,0

0,4 – 3,0

0,4 – 3,0

65

210,118

EDGETEQ S-300: modele 1430 HF i 1440 HF
Wszystkie modele tej serii wyposażone są w precyzyjny

Maszyny z serii Highflex odznaczają się bogatym

agregat oklejający, wychylny agregat odcinający z dwoma

wyposażeniem oraz wysokim stopniem automatyzacji,

silnikami do odcinania faza i prosto oraz agregat frezarski.

gwarantując tym samym perfekcyjną obróbkę i wydajną

O kompleksową i jeszcze bardziej perfekcyjną obróbkę

produkcję.

dbają agregat frezowania wstępnego wąskiej powierzchni,
agregat zaokrąglający, cyklina promieniowa, cyklina
do czyszczenia spoiny klejowej oraz agregat polerski.

HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

4

6

8

Modele 1110 – 1450

EDGETEQ S-300
model 1430 HF
1

agregat frezowania wstępnego
wąskiej powierzchni

2

agregat oklejający

3

agregat odcinający

4

agregat frezarski

5

agregat zaokrąglający

6

cyklina profilowa

7

cyklina do czyszczenia spoiny
klejowej

8

agregat polerski

7
5

RODZAJE
MATERIAŁU
··melamina 0,4 mm
··ABS 2 mm
··okleina (z rolki)
··doklejka z drewna litego
8 mm

EDGETEQ S-300 – model 1440 HF
Maszyna jest wyposażona tak samo, jak model 1430, a oprócz tego może również posiadać
agregat zaokrąglający z dwoma silnikami.

··opcjonalnie obrzeże
na wysoki połysk

··opcjonalnie nesting
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Modele 1110 – 1450

Prędkość posuwu: 8 m/min

DREWNO

ROLKI

WSTĘGI

LITE (mm)

(mm)

(mm)

2

dla b = 22: min. 70
dla b = 40: min. 125

a

8 – 60

b

1

8 – 40 (dla airTec)
0,4 – 3,0

c

(1200)
0,4 – 8,0

0,4 – 3,0

3

0,4 – 3,0

(1400)
d

65
45 (dla airTec)

210,118

EDGETEQ S-240 – S-300: modele 1220 AT, 1230 AT
i 1440 AT
Maszyny z serii EDGETEQ airTec to idealne rozwiązanie

wyposażeniu agregat frezowania wstępnego wąskiej

dla wymagających. Sprawdzają się one nie tylko

powierzchni, agregat odcinający z dwoma silnikami,

w przypadku standardowego oklejania, lecz także

agregat frezarski i agregat zaokrąglający.

w przypadku oklejania z zastosowaniem tzw. „spoiny zero”.

Perfekcyjną obróbkę końcową elementów zapewniają

Swoistym sercem maszyn tej serii jest agregat oklejający,

cyklina promieniowa, cyklina do czyszczenia spoiny klejowej

który stosowany zamiennie z jednostką airTec umożliwia

oraz agregat polerski. Maszyny z serii airTec odznaczają się

oklejanie elementów na dwa sposoby. Oprócz magazynu

nie tylko bogatym wyposażeniem, lecz również wysokim

na obrzeże wszystkie maszyny posiadają także w swoim

stopniem automatyzacji.

HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

4

6

8

Modele 1110 – 1450

EDGETEQ S-240
model 1220 AT
1

agregat frezowania wstępnego
wąskiej powierzchni

2

jednostka airTec

3

agregat oklejający

4

agregat odcinający

5

agregat frezarski

6

agregat zaokrąglający

7

cyklina profilowa

8

agregat polerski

7
5

RODZAJE
MATERIAŁU
··melamina 0,4 mm
··ABS 2 mm
··okleina (z rolki)
··doklejka z drewna litego
3 - 8 mm

EDGETEQ S-240 – model 1440 AT
Model jest identycznie wyposażony jak maszyna 1220 AT i dodatkowo może posiadać
agregat zaokrąglający z dwoma silnikami.

··opcjonalnie nesting
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HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

Modele 1110 – 1450

Prędkość posuwu: 8 – 14 m/min

DREWNO

ROLKI

WSTĘGI

LITE (mm)

(mm)

(mm)

a

dla b = 22: min. 70
dla b = 40: min. 125

b

8 – 60

2

1
3
c

d

0,4 – 8,0

0,4 – 3,0

0,4 – 3,0

65

210,118

EDGETEQ S-300: model 1440 E
Model ten już w wyposażeniu podstawowym zachwyca

Za perfekcyjną obróbkę końcową odpowiadają cyklina

wysokim stopniem automatyzacji, umożliwiając

wielostopniowa, cyklina do czyszczenia spoiny klejowej

w standardzie obróbkę kilku promieni. Wersja podstawowa

oraz agregat polerski. Dzięki wielostopniowemu agregatowi

maszyny składa się z agregatu frezowania wstępnego

frezarskiemu i wielostopniowej cyklinie można zawsze

wąskiej powierzchni, precyzyjnego agregatu oklejającego,

ustawić obróbkę na właściwy promień, co gwarantuje

agregatu odcinającego z dwoma silnikami, wielostopniowego

idealną jakość obrabianych elementów.

agregatu frezarskiego i agregatu zaokrąglającego.

HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

4

6

8

Modele 1110 – 1450

EDGETEQ S-300
model 1440 E
1

agregat frezowania wstępnego
wąskiej powierzchni

2

agregat oklejający

3

agregat odcinający

4

wielostopniowy agregat
frezarski

5

agregat zaokrąglający

6

wielostopniowa cyklina

7

cyklina do czyszczenia spoiny
klejowej

8

agregat polerski

7
5

RODZAJE
MATERIAŁU
··melamina 0,4 mm
··ABS 2 mm
··okleina (z rolki)
··doklejka z drewna litego
8 mm

··obrzeże na wysoki połysk
··opcjonalnie nesting
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HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

Modele 1110 – 1450

Prędkość posuwu: 8 – 14 m/min

DREWNO

ROLKI

WSTĘGI

LITE (mm)

(mm)

(mm)

a

dla b = 22: min. 70
dla b = 40: min. 125

b

8 – 60

2

1
3
c

d

0,4 – 8,0

0,4 – 3,0

0,4 – 3,0

65

210,118

EDGETEQ S-300: model 1450 FC
Model 1450 FC posiada w wyposażeniu podstawowym

Kolejnymi zaletami tego modelu oprócz wysokiego

agregat frezowania wstępnego wąskiej powierzchni,

stopnia automatyzacji są kompleksowa obróbka końcowa

precyzyjny agregat oklejający, agregat odcinający z dwoma

i technologia wielostopniowa stosowana w agregacie

silnikami, agregat frezarski i agregat zaokrąglający z dwoma

frezarskim i cyklinie. Zmiana promieni jest możliwa

silnikami. O perfekcyjną obróbkę końcową dbają cyklina

za pomocą przycisku, ponieważ agregaty wyposażone są

profilowa z szybkowymiennymi głowicami, cyklina

w osie NC. Wszystko to sprawia, że maszyna 1450 FC

do czyszczenia spoiny klejowej oraz agregat polerski.

sprosta każdym, nawet najbardziej wygórowanym

Na życzenie maszyna ta może być dostarczona jako w pełni

wymaganiom, gwarantując dużą dowolność w produkcji.

zautomatyzowana maszyna edycyjna.

HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

4

6

8

Modele 1110 – 1450

EDGETEQ S-300
model 1450 FC
1

agregat frezowania wstępnego
wąskiej powierzchni

2

agregat oklejający

3

agregat odcinający

4

agregat frezarski

5

agregat zaokrąglający

6

cyklina profilowa

7

cyklina do spoiny klejowej

8

agregat polerski

7
5

RODZAJE
MATERIAŁU
··melamina 0,4 mm
··ABS 2 mm
··okleina (z rolki)
··doklejka z drewna litego
8 mm

··obrzeże na wysoki połysk
··opcjonalnie nesting
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HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

Sterowanie powerTouch / easy Touch

powerTouch – nowy wymiar w sterowaniu maszyną
System sterowania powerTouch, dostępny dla maszyn z serii

Innowacyjny ekran dotykowy łączący w sobie niezwykły

EDGETEQ S-300, w pełni odzwierciedla filozofię HOMAGA.

design i dużą funkcjonalność czyni system powerTouch

Jest on jednolity i nowoczesny, a przy tym też prosty

systemem najnowszej generacji.

w obsłudze.

Centralnym punktem sterowania powerTouch jest duży ekran dotykowy
z obrazem panoramicznym, umożliwiający wygodne sterowanie funkcjami maszyny.
Dzięki licznym funkcjom pomocy obsługa maszyny jest niezwykle intuicyjna
i zarazem nieskomplikowana.
Dodatkowo jednolity interfejs użytkownika powerTouch sprawia, że wszystkie nasze
oklejarki od serii EDGETEQ S-300 można obsługiwać w bardzo podobny sposób
– różnica ogranicza się jedynie do drobnych szczegółów związanych
z wyposażeniem maszyny. Dzięki temu czas potrzebny na szkolenia i serwis ulega
znacznemu skróceniu.

Zalety
··nowoczesny ekran Full HD
(15,6”)

··szybki podgląd stanów
maszyny

··łatwa nawigacja przyjazna
dla użytkownika

··inteligentna lampka

sygnalizująca gotowość
maszyny do produkcji

Mniej wizyt serwisowych dzięki
skutecznej zdalnej diagnozie

··obniżenie kosztów serwisowych
··zapobieganie nieplanowanym przestojom
maszyny

··dokładne planowanie usług serwisowych
oraz dostaw części zamiennych

··wsparcie od naszych zdalnych
serwisantów

··ergonomiczny panel obsługi
··intuicyjna obsługa maszyny
··wygodne funkcje dotykowe
– takie, jak np. przeciąganie
lub przewijanie

HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

Sterowanie powerTouch / easy Touch

easyTouch – efektywne sterowanie dotykowe
Sterowanie easyTouch, dostępne dla maszyn z serii

ergonomicznego ekranu dotykowego umożliwiającego

EDGETEQ S-200 – S-240, to prawdziwy przełom

szybkie i niezwykle komfortowe sterowanie maszyną.

w dziedzinie obsługi maszyn – a wszystko to za sprawą

Zalety
··przejrzysty 7-calowy ekran dotykowy umożliwiający komfortową
obsługę

··możliwość zapisywania aż do 20 programów obróbczych
··lampka sygnalizująca gotowość maszyny do produkcji
··wygodne i szybkie sterowanie agregatami za pomocą przycisków
na pulpicie obsługi

··łatwa i intuicyjna nawigacja
··liczne funkcje pomocy – jak np. wyświetlanie temperatury
topielnika oraz jasnych komunikatów o błędach

Nowoczesny rejestr danych roboczych
umożliwia szczegółowe zestawienie danych
dla konkretnego zlecenia.
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HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

Agregaty

Szeroki wachlarz agregatów
– Znajdź dla siebie właściwe rozwiązanie!
Nasze niezawodne agregaty są w pełni przystosowane

frezowania rowków wpustowych oraz do obróbki końcowej.

do różnych zadań obróbczych. Nieustannie je ulepszamy,

Dzięki nim zyskasz wysoką precyzję podczas obróbki,

by móc zaoferować coraz to lepsze i zgodne z najnowszymi

a Twoja produkcja stanie się wydajna i elastyczna.

trendami rozwiązania. W naszej ofercie znajdziesz agregaty
do wstępnego frezowania, oklejania, odcinania, zaokrąglania,

HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

Agregaty

Transport elementów do maszyny
Bezpieczny i precyzyjny transport elementów do maszyny

i blokady na wejściu do maszyny, aż po szyny do transportu

to warunek konieczny by uzyskać perfekcyjną obróbkę.

elementów i wsporniki pod elementy.

W tym celu opracowaliśmy szereg rozwiązań – od liniału

Blokada na wejściu do maszyny
Blokada zapewnia minimalny odstęp
między elementami, gwarantując
bezpieczną obsługę i jest dostępna
dla maszyn z serii EDGETEQ S-300.

Automatyczne podawanie obrzeża

Automatyczne przestawianie liniału
na wejściu (opcjonalnie)
Sterowane z programu precyzyjne
przestawianie liniału na wejściu za pomocą
osi serwo jest dostępne dla maszyn z serii
EDGETEQ S-300.

Szyny do transportu elementów

Docisk górny w formie pasa

(opcjonalnie)
Wytrzymała prowadnica liniowa gwarantuje
transport elementów do maszyny
pod kątem prostym.
Opcja ta jest dostępna dla maszyn z serii
EDGETEQ S-300.

(opcjonalnie)
Docisk górny w formie pasa
jest dostępny opcjonalnie dla maszyn
z serii EDGETEQ S-300 zamiast
standardowego docisku górnego
w formie rolek.

(opcjonalnie)
Automatyczne podawanie obrzeża
umożliwia szybką zmianę obrzeża z rolki.
Funkcja ta jest dostępna dla maszyn
z serii EDGETEQ S-240 – S-300.

Stół powietrzny (opcjonalnie)
Stół powietrzny gwarantuje bezpieczny
załadunek elementów do maszyny.
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HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

Agregaty

Agregaty natryskowe
Agregaty do nanoszenia środków antyadhezyjnego,

Środek czyszczący powoduje łatwe usunięcie resztek

czyszczącego i smarującego zapewniają optymalną

z powierzchni elementu, a środek smarujący hamuje

jakość elementów podczas obróbki. Dzięki środkowi

powstawanie wybłyszczeń i chroni przed uszkodzeniami

antyadhezyjnemu resztki kleju nie przywierają do elementu.

obrzeże o delikatnej powierzchni.

Spryskiwacze
Środki antyadhezyjne, smarujące i czyszczące dbają o wysoką
jakość obróbki także w przypadku elementów o delikatnej
powierzchni. Agregaty natryskowe są dostępne dla maszyn
z serii EDGETEQ S-240 – S-300.

HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

Agregaty

Agregaty frezowania wstępnego wąskiej powierzchni
Nasze wysokiej klasy, wszechstronne i precyzyjne agregaty

oraz gładkich krawędzi, a co za tym idzie – wysokiej jakości

frezowania wstępnego to gwarancja idealnie prostych

wytwarzanych produktów.

Agregat frezowania wstępnego
Diamentowe narzędzia do frezowania
o średnicy 100 mm i długi okres żywotności
agregatu zapewniają perfekcyjne cięcie
i optymalną jakość spoiny klejowej.
Agregat jest dostępny dla maszyn
z serii EDGETEQ S-200.

Agregat frezowania wstępnego
Diamentowe narzędzia do frezowania
o średnicy 100 mm i długi okres żywotności
agregatu zapewniają perfekcyjne cięcie
i optymalną jakość spoiny klejowej.
Agregat jest dostępny dla maszyn
z serii EDGETEQ S-240 – S-300.
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Agregaty

Agregaty oklejające – bezpieczne nanoszenie kleju
Nasze agregaty oklejające idealnie nadają się do szybkiego

Na życzenie agregat oklejający można wyposażyć w topielnik

i trwałego oklejania. Ich niewątpliwą zaletą jest podgrzewana

do kleju PUR (od serii EDGETEQ S-300) gwarantujący

rolka klejowa, która sprawia, że temperatura kleju jest zawsze

wysoką dostępność kleju i optymalną jakość oklejania.

odpowiednia.

Zalety
··optymalne nanoszenie kleju na wąską
powierzchnię

··brak konieczności przezbrajania wałka

do nanoszenia kleju w przypadku zmiany
grubości elementu

··odsunięcie rolki klejowej z obszaru pracy
przy zatrzymaniu posuwu

··rolka klejowa ze zintegrowanym ogrzewaniem
zapewniająca stałą temperaturę kleju
oraz jego odpowiednią przyczepność
dla wszystkich grubości elementu

··elektropneumatyczny zacisk rolki klejowej

i zbiornika klejowego zabezpieczający tylną
krawędź elementu przed zabrudzeniem klejem

··trzewik tastujący chroniący wałek klejowy

przed zużyciem i gwarantujący niezmienną
grubość warstwy kleju

·· szybkozłączka gwarantująca łatwe odsunięcie
jednostki do nanoszenia kleju z obszaru pracy

Agregaty oklejające
- szybkowymienna jednostka do nanoszenia kleju
z doprowadzaniem kleju od dołu
- możliwość obróbki kleju PUR w granulacie
- zdjęcie na górze – agregat oklejający w maszynach z serii
EDGETEQ S-200
- zdjęcie na dole – agregat oklejający w maszynach z serii
EDGETEQ S-240

HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

Agregaty

Zalety jednostki do nanoszenia
kleju QA 65 N
··krótki czas podgrzewania kleju

dzięki możliwości regulacji poziomu kleju
za pomocą czujników (do wyboru 2 różne
poziomy kleju)

··łatwe, automatyczne albo ręczne odsunięcie

jednostki do nanoszenia kleju z obszaru pracy
za pomocą szybkozłączki

··rolka klejowa ze zintegrowanym ogrzewaniem
zapewniająca stałą temperaturę kleju
oraz jego odpowiednią przyczepność
dla wszystkich grubości elementu

··elektropneumatyczny zacisk rolki klejowej

i zbiornika klejowego zabezpieczający tylną
krawędź elementu przed zabrudzeniem klejem

Agregat oklejający zamontowany na górze
– system nanoszenia kleju QA65N
Łatwe odsunięcie jednostki do nanoszenia kleju z obszaru pracy
gwarantuje urządzenie do szybkiej wymiany z pneumatycznym
złączem.
Agregat jest dostępny dla maszyn od serii EDGETEQ S-240
– model 1220 AT do serii EDGETEQ S-300.

··trzewik tastujący chroniący wałek klejowy

przed zużyciem i gwarantujący niezmienną
grubość warstwy kleju

··odsuwanie rolki klejowej z obszaru pracy
przy zatrzymaniu posuwu

Stacja wstępnego podgrzewania i czyszczenia
kompaktowa, ruchoma stacja wstępnego podgrzewania i czyszczenia dla jednostki
nanoszenia kleju QA65N z półką na dole

··

··po 2 zbiorniki próżniowe dla jednostki do nanoszenia kleju QA65N
··pompa próżniowa (dysza Venturiego) nie jest potrzebna
··dzięki próżni nie trzeba stosować azotu

Czujnik do kontroli poziomu kleju
Przełączanie na niski poziom kleju
w przypadku oklejania małych serii
gwarantuje znacznie szybsze
podgrzanie kleju.
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Agregaty

Efektywne oklejanie
Na efektywne oklejanie wpływa wiele czynników.

szybkiego mocowania, topielnik, magazyn na obrzeże i strefa

Z nami jednak możesz być spokojny. Nasze rozwiązania

docisku idealnie ze sobą współgrają gwarantując oklejanie

w zakresie oklejania – jak np. funkcja podgrzewania

najwyższej jakości.

elementów, jednostka do nanoszenia kleju, system

Podgrzewanie elementu za pomocą
trzewika kontaktowego
Funkcja podgrzewania elementów
zapewnia optymalną jakość oklejania.
Jest ona dostępna dla maszyn z serii
EDGETEQ S-240.

Podgrzewanie elementu za pomocą
promiennika
Funkcja podgrzewania elementów
zapewnia optymalną jakość oklejania.
Jest ona dostępna dla maszyn z serii
EDGETEQ S-300.

Topielnik (opcjonalnie)
Jednostka do nanoszenia kleju i topielnik
Quickmelt dbają o optymalną jakość
i wysoką dostępność kleju.
Są one dostępne dla maszyn z serii
EDGETEQ S-300.

Strefa docisku dla serii

Strefa docisku dla serii

EDGETEQ S-200
Strefa docisku dla obrzeża o grubości
do 3 mm i elementów o wysokości
do 40 mm gwarantuje uzyskanie spoiny
klejowej o idealnej jakości.

EDGETEQ S-240 – S-300
Strefa docisku dla obrzeża o grubości
do 3 mm i elementów o wysokości
do 50 mm (opcjonalnie dla obrzeża
o grubości do 6 mm i elementów
o wysokości do 60 mm) gwarantuje
uzyskanie spoiny klejowej o idealnej jakości.

Rolki przytrzymujące
Rolki przytrzymujace sprawdzają się
idealnie podczas oklejania z użyciem
delikatnych obrzeży.
Są one dostępne dla maszyn z serii
EDGETEQ S-200 – S-300.

HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

Agregaty

airTec – dobry start w technologię oklejania
bezspoinowego
Opracowana przez nas technologia airTec,

Swoistym sercem agregatu airTec jest rotacyjna nagrzewnica

czyli oklejanie z użyciem tzw. „spoiny zero”, powstała

powietrza odznaczająca się wysoką wydajnością

w odpowiedzi na stale rosnące oczekiwania klientów

oraz niewielką emisją hałasu. Agregat airTec przeznaczony

z branży meblarskiej względem jakości produkowanych

jest do wszystkich aktualnie dostępnych na rynku obrzeży

mebli. Obecnie wykorzystywana jest ona z powodzeniem

laserowych, co gwarantuje dużą dowolność i różnorodność

szczególnie w małych i średnich zakładach produkcyjnych.

w doborze materiałów i kolorów.

Oklejanie bezspoinowe
Oklejanie z użyciem agregatu airTec
polega na bezspoinowym połączeniu
obrzeża z wąską powierzchnią za pomocą
strumienia gorącego powietrza.
Stosuje się przy tym specjalne obrzeża
składające się z warstwy dekoracyjnej
i funkcyjnej. Przy użyciu gorącego
sprężonego powietrza agregat airTec
nadtapia warstwę funkcyjną obrzeża,
która następnie jest dociskana do wąskiej
powierzchni tworząc niewidoczną spoinę.

Możliwość wyboru
Jednostka airTec jest tak zamontowana,
że możliwa jest praca z nią
albo ze standardową jednostką
do nanoszenia kleju.
Na zdjęciu przedstawiono system
do nanoszenia kleju w maszynach z serii
EDGETEQ S-300.

Innowacyjna rotacyjna nagrzewnica
powietrza
Nagrzewnica nie tylko ogrzewa powietrze,
lecz służy także jako magazyn ciepła
w przypadku ponownej obróbki.
Dodatkowo zużywa ona niewielką
ilość powietrza, przez co nie powoduje
zwiększenia temperatury otoczenia.
Niewątpliwą zaletą nagrzewnicy jest
również emitowanie znacznie niższego
poziomu hałasu niż pozostałe agregaty
obróbcze.
Nagrzewnica jest dostępna dla maszyn
z serii EDGETEQ S-300.
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Agregaty do odcinania wystającego obrzeża
na czołowych krawędziach elementu
Agregaty odcinające perfekcyjnie przygotowują elementy

albo prosto wystającego obrzeża na czołowych

do dalszej obróbki frezarskiej. Służą one do odcinania faza

krawędziach elementu.

Agregat odcinający
Wytrzymały agregat odcinający z precyzyjną prowadnicą liniową
gwarantuje dokładne odcinanie.
Agregat jest dostępny dla maszyn z serii EDGETEQ S-200.

Agregat odcinający
Wytrzymały agregat odcinający z precyzyjną prowadnicą liniową
gwarantuje dokładne odcinanie. Przestawianie z odcinania faza
na prosto odbywa się poprzez wychylanie.
Opcjonalnie możliwe jest pneumatyczne przestawianie agregatu.
Agregat jest dostępny dla maszyn z serii EDGETEQ S-240 – S-300.

HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

Agregaty

Agregaty frezarskie do wyrównywania obrzeża
By zagwarantować profesjonalną i efektywną obróbkę

oraz do obróbki na gotowo, które wyposażone są wyłącznie

wystającego obrzeża przygotowaliśmy agregaty

w narzędzia z funkcją kontrolowanego odprowadzania

do frezowania nadmiaru obrzeża do grubości

wiórów.
Agregat frezowania nadmiaru obrzeża
do grubości
Nadaje się on do frezowania wszystkich
dostępnych na rynku rodzajów obrzeża
i jest dostępny dla maszyn z serii
EDGETEQ S-300.

Agregat frezarski
Technologia DFC (Dust Flow Control)
zastosowana w agregacie zapewnia
bardzo skuteczny odciąg.
Agregat ten jest dostępny dla maszyn
z serii EDGETEQ S-200 – S-240.

Agregat frezarski
Osie NC pozwalają na obróbkę różnych
profili oraz obrzeża o różnej grubości.
Agregat ten jest dostępny dla maszyn
z serii EDGETEQ S-300.
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Frezowanie w technologii wielostopniowej
W związku ze stale rosnącą liczbą obrzeży i płyt dostępnych

frezarski, który zapewnia ustawienie właściwego promienia,

na rynku wzrastają też wymagania względem jakości ich

gwarantując optymalny efekt – zarówno w przypadku

obróbki. Przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”

obróbki obrzeży z tworzywa sztucznego, z drewna litego,

w tym względzie okazuje się nasz wielostopniowy agregat

okleiny, jak i elementów o powierzchni na wysoki połysk.

1. frezowanie na płasko

Wielostopniowy agregat frezarski MS 40/45
Zastosowane w agregacie serwosilniki* umożliwiają
jego automatyczne przestawianie na 3 różne profile.
Agregat ten jest dostępny dla maszyn z serii EDGETEQ S-300.
Zdjęcie przedstawia pakiet do nestingu.

*serwosilniki: serwonapędy i silniki z płynną regulacją;
są one niezwykle precyzyjne i pozwalają na dokładne
ustawianie agregatu nawet na niewielkim odcinku obróbki

2. profil 1		

3. profil 2

HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

Agregaty

Agregaty zaokrąglające
Nasze agregaty zaokrąglające są niezwykle uniwersalne.

ze sterowania. Prędkość obróbki agregatów wynosi

Można je przestawiać ręcznie albo automatycznie

do 14 m/min i to przy zachowaniu maksimum precyzji.

Agregat zaokrąglający FF 10
Niewątpliwą zaletą tego agregatu jest sprzężenie diamentowego
narzędzia z rolką tastującą, gwarantujące optymalne zaokrąglanie
bez konieczności wcześniejszego ustawiania agregatu.
Agregat jest przeznaczony do obróbki elementów o grubości 60 mm
i jest dostępny dla maszyn z serii EDGETEQ S-200 – S-300.

Agregat zaokrąglający FF 20
Agregat ten służy do zaokrąglania grubych obrzeży PVC
oraz krawędzi czołowych elementów wykonanych w technologii
post- i softforming. Jego niewątpliwą zaletą jest możliwość
automatycznego przestawiania z obróbki cienkiego obrzeża
na grube obrzeże.
Agregat jest przeznaczony do obróbki elementów
o grubości 60 mm i jest dostępny dla maszyn z serii
EDGETEQ S-300.

Wielofunkcyjny agregat
frezarski MF 50
Agregat ten służy do obróbki wystającego
obrzeża na górnej i dolnej krawędzi
elementu oraz do zaokrąglania przednich
i tylnych naroży. Jego niewątpliwą
zaletą jest możliwość automatycznego
przestawiania z obróbki cienkiego obrzeża
na grube obrzeże.
Agregat służy do obróbki elementów
o grubości 60 mm i jest dostępny
dla maszyn z serii EDGETEQ S-300.

Automatyzacja na życzenie
Na życzenie istnieje możliwość
automatycznego przestawiania
agregatu na 2 różne promienie.
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Agregat do frezowania wpustów
Precyzyjne frezowanie rowków wpustowych umożliwia nasz niezawodny wychylny agregat.
W zależności od potrzeb za jego pomocą można frezować wpusty od spodu i od strony czołowej elementu.

Agregat do frezowania wpustów
Wychylny agregat do frezowania wpustów od spodu i od strony
czołowej elementu jest dostępny dla modelu 1440 FGC
z serii EDGETEQ S-300.

Źródło: Fotolia (wyposażenie kuchni)
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Agregaty do obróbki
końcowej
Dzięki naszym profesjonalnym agregatom do obróbki
końcowej Twoje produkty będą zachwycać
najwyższą jakością.

Cyklina do czyszczenia spoiny
klejowej
Zapewnia ona perfekcyjne wykończenie
obrzeża.

Cyklina profilowa
Służy ona do cyklinowania faza
albo promień i jest wyposażona
w wymienne głowice umożliwiające
szybką zmianę profilu.

Agregat polerski
Agregat ten służy do polerowania wąskiej powierzchni umożliwiając
uzyskanie naturalnego wyglądu obrzeża.
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Obróbka końcowa w technologii wielostopniowej
W związku ze stale rosnącą liczbą obrzeży i płyt dostępnych

właściwego promienia gwarantując optymalny efekt

na rynku wzrastają też wymagania względem ich obróbki.

– zarówno w przypadku obróbki obrzeży z tworzywa

Idealnym rozwiązaniem w tym względzie są nasze

sztucznego, z drewna litego, okleiny, jak i elementów

wielostopniowe cykliny, które zapewniają ustawienie

o powierzchni na wysoki połysk.
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1. profil 1

Wielostopniowy agregat cyklinujący MZ 40
Zastosowane w agregacie serwosilniki* umożliwiają
jego automatyczne przestawianie na 2 różne profile.
Agregat cyklinujący jest dostępny dla maszyn
z serii EDGETEQ S-300.

*serwosilniki: serwonapędy i silniki z płynną regulacją;
są one niezwykle precyzyjne i pozwalają na dokładne
ustawianie agregatu nawet na niewielkim odcinku obróbki

2. profil 2

wyrównanie odpowiednio do folii
ochronnej

HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300   Dane techniczne

DANE TECHNICZNE – SERIA EDGETEQ S-200
WYMIARY MASZYNY

model 1100

model 1110 F

model 1120 C

model 1120 FC

model 1120 F

model 1130 FC

Długość całkowita (mm)

3.672

3.672

4.270

4.270

4.270

4.570

Wysokość robocza (mm)

950

950

950

950

950

950

dla elementu o grubości 8 – 22 mm

70

70

70

70

70

70

dla elementu o grubości 23 – 40 mm

120

120

120

120

120

120

WYMIARY ROBOCZE
Szerokość elementu (mm)

dla elementu o grubości 41 – 60 mm

150

150

Grubość elementu (mm)

8 – 40

8 – 40

8 – 40

8 – 40

8 – 60

8 – 60

Grubość obrzeża z rolki (mm)

0,4 – 3

0,4 – 3

0,4 – 3

0,4 – 3

0,4 – 3

0,4 – 3

Gr. obrzeża - wstęgi/doklejka (mm)

0,4 – 3

0,4 – 3

0,4 – 3

0,4 – 3

0,4 – 3

0,4 – 3

Posuw (m/min)

8

8

8

8

8

8

Waga (kg)

700

750

900

950

900

1100

Pneumatyka (bar)

6

6

6

6

6

6

POZOSTAŁE

Elektryka

odpowiednia dla wszystkich sieci zasilających na całym świecie

MODEL 1110

MODEL 1110 F

MODEL 1120 C

MODEL 1120 FC

MODEL 1120 F

MODEL 1130 FC
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DANE TECHNICZNE – SERIA EDGETEQ S-240
WYMIARY MASZYNY

model 1210

model 1210 F

model 1220 C

model 1220 FC

model 1230 FC

Długość całkowita (mm)

3.507

3.653

4.153

4.153

4.773

Wysokość robocza (mm)

950

950

950

950

950

dla elementu o grubości 8 – 22 mm

70

70

70

70

70

dla elementu o grubości 23 – 50 mm

120

120

120

120

120

Grubość elementu (mm)

8 – 50 (opcj. 8 – 60)

8 – 50 (opcj. 8 – 60)

8 – 50 (opcj. 8 – 60)

8 – 50 (opcj. 8 – 60)

8 – 50 (opcj. 8 – 60)

Grubość obrzeża z rolki (mm)

0,4 – 3

0,4 – 3

0,4 – 3

0,4 – 3

0,4 – 3

Grubość obrzeża - wstęgi/doklejka (mm)

0,4 – 3

0,4 – 3

0,4 – 3

0,4 – 3

0,4 – 3

Posuw (m/min)

11

11

11

11

11

Waga (kg)

910

1.080

1.240

1.290

1.500

Pneumatyka (bar)

6

6

6

6

6

WYMIARY ROBOCZE
Szerokość elementu (mm)

POZOSTAŁE

Elektryka

odpowiednia dla wszystkich sieci zasilających na całym świecie

MODEL 1210

MODEL 1210 F

MODEL 1220 C

MODEL 1220 FC

MODEL 1230 FC

HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE – SERIA EDGETEQ S-240
WYMIARY MASZYNY

model 1210 HF

model 1220 HF

model 1230 HF

model 1220 AT

model 1230 AT

Długość całkowita (mm)

3.653

4.153

4.773

4.469

5.070

Wysokość robocza (mm)

950

950

950

950

950

dla elementu o grubości 8 – 22 mm

70

70

70

70

70

dla elementu o grubości 23 – 40 mm

120

120

120

120

120

dla elementu o grubości 41 – 60 mm

150

150

150

150

150

Grubość elementu (mm)

8 – 60

8 – 60

8 – 60

8 – 60

8 – 60

Grubość obrzeża z rolki (mm)

0,4 – 3

0,4 – 3

0,4 – 3

0,4 – 3

0,4 – 3

Grubość obrzeża - wstęgi/doklejka (mm)

0,4 – 6

0,4 – 6

0,4 – 6

0,4 – 6

0,4 – 6

Posuw (m/min)

11

11

11

8

8

Waga (kg)

1.080

1.280

1.500

1.290

1.500

Pneumatyka (bar)

6

6

6

6

6

WYMIARY ROBOCZE
Szerokość elementu (mm)

POZOSTAŁE

MODEL 1210 HF

MODEL 1220 HF

MODEL 1230 HF

MODEL 1220 AT

MODEL 1230 AT
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DANE TECHNICZNE – SERIA EDGETEQ S-300
WYMIARY MASZYNY

model 1430 FC

model 1440 FC

model 1440 FGC

model 1450 FC

Długość całkowita (mm)

4.773

5.273

5.273

6.062

Wysokość robocza (mm)

950

950

950

950

70

70

70

70

WYMIARY ROBOCZE
Szerokość elementu (mm)
dla elementu o grubości 8 – 22 mm
dla elementu o grubości 23 – 40 mm

120

120

120

120

dla elementu o grubości 41 – 60 mm

150

150

150

150

Grubość elementu (mm)

8 – 60

8 – 60

8 – 60

8 – 60

Grubość obrzeża z rolki (mm)

0,4 – 3

0,4 – 3

0,4 – 3

0,4 – 3

Grubość obrzeża - wstęgi/doklejka (mm)

0,4 – 8

0,4 – 8

0,4 – 8

0,4 – 8

POZOSTAŁE
Posuw (m/min)

8 – 14

8 – 14

8 – 14

8 – 14

Waga (kg)

1.600

1.850

1.850

2.250

Pneumatyka (bar)

6

6

6

6

Elektryka

odpowiednia dla wszystkich sieci zasilających na całym świecie

MODEL 1430 FC

MODEL 1440 FC

MODEL 1440 FGC

MODEL 1450 FC

HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE – SERIA EDGETEQ S-300
WYMIARY MASZYNY

model 1430 HF

model 1440 HF

model 1440 E

model 1440 AT

Długość całkowita (mm)

4.773

5.273

5.573

5.573

Wysokość robocza (mm)

950

950

950

950

70

70

70

70

WYMIARY ROBOCZE
Szerokość elementu (mm)
dla elementu o grubości 8 – 22 mm
dla elementu o grubości 23 – 40 mm

120

120

120

120

dla elementu o grubości 41 – 60 mm

150

150

150

150

Grubość elementu (mm)

8 – 60

8 – 60

8 – 60

8 – 60

Grubość obrzeża z rolki (mm)

0,4 – 3

0,4 – 3

0,4 – 3

0,4 – 3

Grubość obrzeża - wstęgi/doklejka (mm)

0,4 – 8

0,4 – 8

0,4 – 8

0,4 – 8

POZOSTAŁE
Posuw (m/min)

8 – 14

8 – 14

8 – 14

8 – 14

Waga (kg)

1.600

1.850

1.850

1.850

Pneumatyka (bar)

6

6

6

6

Elektryka

odpowiednia dla wszystkich sieci zasilających na całym świecie

MODEL 1430 HF

MODEL 1440 HF

MODEL 1440 E

MODEL 1440 AT
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Maszyny na miarę Twoich potrzeb
Oklejarki z serii S-200 – S-300 to kompleksowe rozwiązania

Nasza oferta jest przemyślana i ukierunkowana

umożliwiające elastyczną i zarazem w pełni ekonomiczną

na indywidualne potrzeby klientów. Decydując się więc

produkcję. Dzięki nim z łatwością wyprodukujesz meble

na zakup naszych maszyn, możesz mieć pewność,

mieszkalne, sypialniane, kuchenne, biurowe i sklepowe,

że będziesz produkować ekonomicznie i w zgodzie

jak również pojedyncze elementy.

z najnowszymi trendami.

Źródło: Kettnaker GmbH & Co. KG (pokój dzienny)
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Transporter powrotny LOOPTEQ O-200

Zgrany duet, czyli oklejarka wąskich powierzchni
elementów i transporter powrotny LOOPTEQ O-200
Transporter powrotny jest doskonałym uzupełnieniem

Transporter można bez problemu zintegrować z oklejarkami

oklejarek z serii EDGETEQ. Dzięki niemu nie tylko

z serii EDGETEQ S-300. Sprawdza się on idealnie

zoptymalizujesz przepływ materiału, lecz także usprawnisz

– szczególnie w przypadku obróbki wąskich elementów

produkcję – i to bez udziału dodatkowych operatorów!

o małej i średniej wielkości.

Zalety
··szybka amortyzacja – transporter opłacalny
już od 9 godzin pracy tygodniowo

··nie potrzeba żadnych szkoleń –

wystarczy
jedynie ustawić transporter, następnie
podłączyć go i gotowe

LOOPTEQ O-200
– gwarancja sprawnego przepływu
elementów

··lepsza organizacja pracy dzięki możliwości
obsługi przez jednego operatora

··ergonomiczna praca – ręczne podawanie
i odbieranie elementów ograniczone
do minimum

··lepsza kontrola jakości – szybsza reakcja
na zmianę materiału

HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

DANE TECHNICZNE
LOOPTEQ O-200
Długość elementu (mm)

300 – 2.500

Szerokość elementu (mm)

50 – 1.450

Grubość elementu (mm)

8 – 60

Transporter powrotny LOOPTEQ O-200

Dodatkowa
zaleta:
Koszt transportera
powrotnego zwraca się

OBRÓBKA 4-STRONNA*
min. wymiary elementu (mm)

300 x 300

już w ciągu roku od jego

maks. wymiary elementu (mm)

1.450 x 1.450

zakupu od 9 godzin pracy
tygodniowo.

POZOSTAŁE
Waga elementu
dla długości <= 700 mm

maks. 30

dla długości > 700 mm

maks. 50

Posuw (m/min)

8 - 25

Ciężar powierzchniowy (kg / m²)

25

*W przypadku obróbki 4-stronnej większe elementy można ręcznie przełożyć w poprzek i odwrócić
albo mogą być one odtransportowane dalej.

Bolec do obracania wąskich elementów
– sterowany za pomocą czujników (opcjonalnie)

Wyposażenie zgodne z wymogami UE odnośnie

Szczotka do czyszczenia taśmy
Szczotka przeznaczona jest do usuwania wiórów i pyłu z taśmy.

Panel obsługi
Osobny panel obsługi jest zamontowany na wejściu do oklejarki.

oznakowania CE
Transporter wyposażony jest w linkę zabezpieczającą umieszczoną
wzdłuż taśmy powrotnej.
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HOMAG Life Cycle Services

HOMAG Life Cycle Services
W pakiecie z maszyną oferujemy także optymalny serwis

serwisową, oferując szybkie i optymalne wsparcie

i fachowe doradztwo. W trosce o Twój komfort pracy

oraz gwarantując wysoką dostępność techniczną maszyn,

nieustannie ulepszamy i rozbudowujemy naszą sieć

a co za tym idzie – ekonomiczną produkcję.

Zdalny serwis

Serwis części zamiennych

Przebudowy

··Nasz zdalny serwis świadczący wsparcie

··Za pośrednictwem serwisu eParts

··Chcesz być zawsze na bieżąco

w zakresie mechaniki i sterowania
umożliwia rozwiązanie aż 85,2%
wszystkich usterek bez konieczności
przyjazdu serwisanta!

··Dodatkowo za pośrednictwem platformy
cyfrowej ServiceBoard w przypadku
awarii maszyny możesz korzystać
z wideodiagnozy, tworzyć zgłoszenia
serwisowe online oraz zamawiać części
zamienne.

(www.eParts.de) możesz wygodnie
i o każdej porze wyszukać potrzebne
części zamienne, sprawdzić
ich dostępność i od razu złożyć
zapytanie lub zamówienie.

··W skrócie – korzystanie z eParts

ogranicza do minimum ryzyko
niezaplanowanych przestojów maszyny.

i nieustannie modernizować swój park
maszynowy oraz usprawniać proces
produkcji? Lepiej nie mogłeś trafić!
Możesz liczyć na nasze pełne wsparcie
i profesjonalne doradztwo również
w zakresie przebudów.

HOMAG EDGETEQ S-200 – S-300

HOMAG Life Cycle Services

1.200
650

pracowników serwisu na całym świecie

opracowywanych zamówień na części zamienne
dziennie

85,2%

HOMAG Finance
– finansowanie na Twoją kieszeń

··Oferujemy indywidualne plany

finansowania zakupu nowych maszyn
i urządzeń, przygotowane z taką samą
starannością, z jaką przygotowujemy
oferty pod względem technicznym.
Nad całością czuwa jedna osoba,
do której możesz się zwrócić
z każdym pytaniem.
Dzięki temu szybko zainwestujesz
w nowe technologie, pozostając
niezależnym finansowo.

mniej wizyt serwisowych dzięki skutecznej
zdalnej diagnozie

>150.000
maszyn udokumentowanych elektronicznie
w eParts w 28 językach

Szkolenia

Oprogramowanie

Serwis u klienta

··Dzięki profesjonalnym szkoleniom

··Na każdym etapie Twojej produkcji

··Wsparcie ze strony naszych

operatorzy będą potrafili sprawnie
i bezbłędnie obsługiwać maszyny
oraz wykonywać ich konserwację.
Dodatkowo do każdego szkolenia
zapewniamy obszerne materiały
szkoleniowe wraz z praktycznymi
ćwiczeniami.

oferujemy telefoniczne wsparcie
i doradztwo w zakresie oprogramowania.

··Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom

cyfrowym oraz inteligentnemu
oprogramowaniu zaoszczędzisz nie tylko
czas, lecz także pieniądze.

··Oprogramowanie jest skonstruowane
w taki sposób, aby można było
skonfigurować je z całym parkiem
maszynowym.

wykwalifikowanych serwisantów
to gwarancja wysokiej dostępności
technicznej maszyny, a co za tym idzie
– większej wydajności w produkcji.

··Regularne przeglądy i konserwacje

zmniejszają ryzyko niezaplanowanych
przestojów maszyny, zapewniając
najwyższą jakość Twoich produktów.
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Stan na 03/18 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, pomyłek i błędów w druku. Zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie dodatkowe.
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